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Samenvatting 
 

In dit proefschrift wordt de ruimtelijke en institutionele evolutie van culturele 
industrieën (ook wel creatieve industrieën genoemd) in Nederland in kaart 
gebracht. Deze studie omvat de gehele twintigste eeuw en het eerste halve 
decennium van de 21ste eeuw. Centraal staat de vraag welke rol creatieve clusters – 
hier gedefinieerd als specifieke stedelijke concentraties van activiteiten in een 
bepaalde culturele industrie – gespeeld hebben in deze bedrijfstakken, en hoe zulke 
clusters opkomen en weer afsterven. Clustertheorie, dat voortbouwt op 
evolutionaire en institutionele economische theorieën, voorspelt dat succesvolle 
landen, steden, en andere ‘hotspots’ (zoals Silicon Valley in de Verenigde Staten) 
in kennisintensieve en creatieve bedrijfstakken hun concurrentievoordeel daarin 
over de lange-termijn kunnen vasthouden en stabiliseren.  
 De economisch-geograaf Allen Scott (2000) en anderen hebben 
beargumenteerd dat culturele industrieën behoren tot de kennisintensieve 
activiteiten die clusteren en wortel schieten op bepaalde plaatsen. Dit gebeurt in het 
bijzonder in kosmopolitische steden waar gespecialiseerde, toegewijde en elkaar 
versterkende netwerken en institutionele infrastructuren rondom een bepaalde 
creatieve industrie opkomen en gezamenlijk evolueren. Hierbij wordt aangenomen 
dat cultuurproducenten die zich in zulke clusters bevinden, door de bank genomen, 
bovengemiddeld innovatief en concurrerend zijn of worden. Dit komt door de vrij 
algemene beschikbaarheid van gespecialiseerde kennis daar en andere voordelen 
van de nabijheid van vele andere specialisten en producenten in hetzelfde creatieve 
veld. Zowel de intensieve onderlinge concurrentie in clusters als de grotere 
mogelijkheden voor collaboraties kunnen de concurrentiekracht van versterken. 
Hetzelfde geldt voor gespecialiseerde instellingen die zich in een bestaande cluster 
bevinden, en voor kritische lokale consumenten die weten wat er binnen een 
bepaalde culturele industrie te koop is. Al deze factoren wijzen op het blijvende 
belang van historische voordelen van bepaalde steden binnen creatieve sectoren. 
Concentraties van producenten, gespecialiseerde instellingen en lokale 
consumenten ontstaan immers niet uit het niets op een bepaalde plek, die ontstaan 
op de lange-termijn en in onderling samenspel. In deze studie is derhalve 
onderzocht hoe prominent zulke clusters zijn binnen de Nederlandse 
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cultuurproductie, hoe zij ontstaan en gereproduceerd worden, en hoe langdurig zij 
in stand blijven.  
 Het idee dat het succes van creatieve industrieën afhangt van de lokale 
historische wortels van die bedrijfstakken, staat haaks tegenover de opvattingen dat 
een bruisende creatieve economie een recent, lichtvoetig en kneedbaar fenomeen 
is, dat gecreëerd kan worden door middel van op ‘creatieve steden’ of de ‘creatieve 
klasse’ gericht beleid. Dergelijke voluntaristische, beleidsgerichte opvattingen zijn 
aan het begin van de 21ste eeuw in zwang geraakt onder zowel stedelijke 
wetenschappers als beleidsmakers, maar houden weinig rekening met lange-termijn 
processen die plaatselijke concurrentiekracht in culturele industrieën genereren en 
stabiliseren. 
 Aan de hand van clustertheorie wordt in deze studie dus de lange-termijn 
ontwikkeling van de ruimtelijke patronen in Nederlandse culturele industrieën in 
kaart gebracht en de historische basis van lokale concurrentiekracht geanalyseerd. 
In theoretische zin, richt deze studie zich op enkele hardnekkige terugkerende 
problemen in cluster analyses, zoals onduidelijkheden omtrent de geografische 
afbakening van clusters, en analytische ongerijmdheden tussen de gangbare 
verklaringen voor clusteropkomst, -doorgroei, en –aftakeling. Naast de theoretische 
relevantie, is dit onderzoek voor de Nederlandse context van aanzienlijk belang, 
aangezien Nederland als hoge-lonenland zich in toenemende mate richt op 
kennisintensieve en creatieve industrie om zich in de wereldwijde economische 
concurrentieslag staande te houden. Verder heeft Nederland een lange en roemrijke 
geschiedenis in sommige culturele industrieën, zoals het uitgeverswezen, 
architectuur en beeldende kunst. Daarnaast is Nederland polycentrisch. De 
belangrijkste economische, politieke en culturele functies in het land zijn verspreid 
over verschillende steden, terwijl steden als Londen en Parijs die allemaal in zich 
verenigen en vanwege hun omvang een onontkoombare aantrekkingskracht 
uitoefenen op creatieve producenten in hun land. De invloed van lokale 
institutionele constellaties op de concurrentiekracht in culturele industrieën is 
daarom beter aanwijsbaar in het geval van Nederlandse steden, dan in een 
monocentrisch land als Frankrijk.    
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Ontwikkelingspaden van de Nederlandse culturele economie in kaart gebracht 
 
Hoofdstuk Twee geeft een cijfermatig en kwalitatief overzicht van de ruimtelijke 
evolutie van de Nederlandse culturele economie over een lange periode. Met name 
wordt de twintigste-eeuwse ontwikkeling en stabiliteit van geografische 
concentraties in Nederlandse culturele industrieën onderzocht. Hiervoor is de 
werkgelegenheidsdynamiek in de periode 1899-2005 in zes culturele industrieën 
geanalyseerd: de kunsten, kunstnijverheid, de uitgeverssector, reclame, omroepen, 
en architectuur. Culturele industrieën worden vaak gezien als een overwegend 
stedelijk fenomeen. Daarom is deze analyse zowel op landelijk niveau als voor de 
vier grootste Nederlandse steden gedaan. Voortbouwend op de studie van 
Kloosterman (2004) die de periode 1993-2004 bestrijkt, zijn de relatieve 
economische prestaties van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in de zes 
bestudeerde culturele industrieën gemeten in termen van locatiequotiënten. Deze 
worden  berekend door het aandeel van bepaalde bedrijfstakken in een lokale 
arbeidsmarkt te delen door hun aandeel in de totale landelijke arbeidsmarkt.   
 Dit hoofdstuk onderzoekt de lange-termijn stabiliteit in de geografische 
distributie van culturele industrieën in Nederland, maar laat ook zien op welke 
momenten zich hierin belangrijke veranderingen hebben voorgedaan. Hierbij valt 
vooral de neergang van Den Haag op aan het einde van de twintigste eeuw, 
wanneer de Haagse locatiequotiënten in verschillende culturele industrieën scherp 
daalden. Het overheersende beeld dat deze analyse oplevert is er niettemin een van 
redelijke stabiliteit in de prestaties van en verhoudingen tussen de steden, ondanks 
de kleine afstanden en goede verbindingen tussen deze Randstadsteden. Gedurende 
vrijwel de gehele twintigste eeuw, speelden culturele industrieën een prominentere 
rol in de Amsterdamse en Haagse arbeidsmarkten dan in die van Rotterdam en 
Utrecht, wat wijst op een aanhoudend sterkere cultureel-economische specialisatie 
van Amsterdam en Den Haag. In 2005, het laatste meetjaar van deze studie, had 
Amsterdam zijn toppositie behouden, terwijl Den Haag zich bij Rotterdam en 
Utrecht, de achterblijvers waar het de werkgelegenheid in culturele industrieën 
betreft, had gevoegd. 
 De bevindingen van dit onderzoek tonen ook aanhoudende specialisaties 
en zwaktes van de vier afzonderlijke steden in specifieke culturele industrieën aan, 
die in sommige gevallen ondersteund zijn door een symbiose tussen verschillende 
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lokale culturele industrieën (zoals het reclamewezen en uitgevers). Zo vertoont 
Amsterdam, uitzonderlijkerwijs, een aanhoudende zwakte in de architectuursector. 
Lokale specialisaties in afzonderlijke culturele industrieën worden deels verklaard 
door de aan- of afwezigheid en aard van gespecialiseerde institutionele 
infrastructuren in een stad, zoals dat van de Rijksgebouwendienst in Den Haag. 
Zulke institutionele infrastructuren worden ook per bedrijfstak in kaart gebracht in 
dit hoofdstuk. Deze blijken in sommige gevallen, zoals in Utrecht, specialisatie-
effecten te genereren die een sterkere uitwerking hebben op de concurrentiekracht 
van culturele industrieën dan een omvangrijke lokale creatieve klasse.  
 Den Haags verlies van zijn prominente positie binnen de Nederlandse 
culturele economie in het laatste decennium van de twintigste eeuw kan verklaard 
worden door het aanhoudende elitisme van zijn culturele instituties en 
cultuurproducenten, en hun over-afhankelijkheid van overheidsopdrachten. Deze 
traditionele eigenschappen van de Haagse culturele industrieën, die in groot 
contrast staan tot die in Amsterdam, hebben geleid tot hun gebrekkige aanpassing 
aan het Nederlandse liberaliseringsbeleid sinds de jaren tachtig en aan de 
toenemende democratisering en commercialisering van cultuurconsumptie. De 
voortzetting van traditionele institutionele eigenschappen van een lokale cluster, 
zelfs wanneer deze tot negatieve economische resultaten beginnen te leiden, kan 
gezien worden als een specifieke vorm van padafhankelijkheid. In plaats van de 
“utilitaire” vorm van padafhankelijkheid, die gedreven wordt door (vaak micro-
economische) mechanismen van zelfversterkende groei en concurrentievoordelen 
in clusters, gaan hier eerder andere, door Mahoney (2000) beschreven, 
padafhankelijkheidsmodellen op. Het belang van de macht van gevestigde elites, 
evenals dat van lokaal geaccepteerde ideeën over legitieme praktijken binnen de 
velden van cultuurproductie, lijken de reproductie van niet-concurrerende 
productieroutines en institutionele regelingen in Den Haag beter te verklaren.    
 
Een keerpunt in de ontwikkeling van het Nederlandse uitgeverswezen 
 
In het volgende hoofdstuk staan processen van clustervorming centraal, en ook de 
veranderingsprocessen die de ontwikkelingspaden van culturele industrieën kunnen 
wijzigen. Deze worden onderzocht aan de hand van de eerste van twee case studies 
van specifieke culturele industrieën in dit proefschrift. In Hoofdstuk Drie wordt een 
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bepaalde gebeurtenis uitgelicht die de koers van het Nederlandse uitgeverswezen 
lijkt te hebben veranderd, om uiteindelijk te leiden tot de sterke opmars van 
Nederlandse uitgeverijen als Elsevier en Wolters Kluwer op het wereldtoneel, en 
de opkomst van Amsterdam als centraal knooppunt voor internationale 
academische publicatiestromen. De gebeurtenis die hier geanalyseerd wordt, is de 
toestroom van Duitse uitgevers in de jaren dertig die gevlucht waren voor de Nazis. 
Hierbij wordt met name onderzocht in hoeverre deze influx zorgde voor een 
nieuwe impuls en een nieuwe richting in het eeuwenlange ontwikkelingstraject van 
het Nederlandse uitgeverswezen 
 In de zeventiende en achttiende eeuw domineerde de Nederlandse handel 
in boeken een groot deel van de Europese markt. Deze bedrijfstak bleef in de 
anderhalve eeuw daarna hoogontwikkeld in Nederland, en was voornamelijk 
geconcentreerd in Amsterdam en Den Haag. Er werd echter nauwelijks meer 
geëxporteerd. Veel Nederlandse uitgevers richtten zich daarentegen op de import 
van boeken totdat, in het kielzog van de Duitse ‘Exil’ uitgevers, sommige 
Nederlandse uitgevers zich na de Tweede Wereldoorlog op succesvolle wijze 
wisten te storten op een snel opbloeiende internationale nichemarkt voor 
wetenschappelijke publicaties. Moet de aankomst van deze Exil uitgevers gezien 
worden als een voor opschudding zorgende externe schok in het ontwikkelingspad 
van het Nederlandse uitgeverswezen, waardoor zich een nieuwe cluster heeft 
gevormd en een onverwachte trajectwijziging zich heeft voortgedaan? Of was de 
opkomst van succesvolle Nederlandse wetenschappelijke uitgeversondernemingen 
eerder een uitkomst en voortzetting van oudere ontwikkelingen in de Nederlandse 
boekhandel? Om deze vragen te beantwoorden wordt uit de doeken gedaan op 
welke manieren Nederlandse uitgeverspraktijken en –structuren in (met name) de 
jaren dertig, veertig en vijftig veranderden of juist gereproduceerd werden.  
 Eerst zijn de uitgeversmaatschappijen, ondernemers en ondersteunende 
organisaties geïdentificeerd die in deze periode in Nederland een sleutelrol hebben 
gespeeld bij de totstandkoming van internationaal-georiënteerde academische 
publicatie-ondernemingen. Deze blijken in de meeste gevallen van oorsprong 
Nederlands te zijn, en maakten al voor de  toestroom van de Exil uitgevers deel uit 
van de Nederlandse uitgeverswereld. Deze eerste analyse van het opstartproces en 
de vroege ontwikkelingsfase van deze internationaal-gerichte niche wijst al op een 
sterk verband met het toen reeds gevestigde Nederlandse uitgeverswezen.  
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 Daarna is de absorptiecapaciteit van de Nederlandse uitgeversindustrie met 
betrekking tot innovaties en kennis van buitenaf (Cohen en Levinthal, 1990) op 
systematische wijze geanalyseerd, door te kijken naar vier structurele 
eigenschappen van deze bedrijfstak voor en tijdens de jaren dertig. Deze 
eigenschappen betroffen de mate van horizontale differentiatie, de verbondenheid 
met internationale  zakelijke netwerken, de aanwezigheid van een overschot aan 
financiële middelen en gespecialiseerde arbeidskrachten binnen het uitgeverswezen 
die snel voor nieuwe ondernemingen konden worden aangewend, en de mate van 
overeenkomst tussen de reeds bestaande en door de Exil uitgevers geïmporteerde 
kennis. In alle vier de opzichten blijkt het Nederlandse uitgeverswezen, met name 
in Amsterdam, bijzonder  goed toegerust te zijn geweest om de inkomende 
expertise snel en effectief over te nemen. Zo waren Nederlandse 
uitgeversactiviteiten bijvoorbeeld van oudsher al meer georganiseerd rondom de 
redacteur dan rondom de auteur, wat goed paste bij de expertise van Duitse 
wetenschappelijke (in tegenstelling tot literaire) uitgevers die naar Nederland toe 
kwamen.  
 Op deze manieren wordt aangetoond dat de naoorlogse internationale 
successen van Nederlandse wetenschappelijke uitgevers goed passen binnen het 
eeuwenlange ontwikkelingstraject van het Nederlandse uitgeverswezen, en maar in 
beperkte mate het resultaat zijn van een ‘ingreep’ van buitenaf. De oorzaken van 
deze succesrijke ontwikkeling zijn voor een groot deel terug te voeren op de 
structuren van de negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse Amsterdamse 
uitgeversindustrie, en in sommige gevallen tot de nalatenschap van de 
vroegmoderne Nederlandse overheersing van de Europese boekhandel. Dit 
hoofdstuk benadrukt derhalve continuïteit in plaats van verandering in het 
ontwikkelingstraject van het Nederlandse uitgeverswezen. Hier komt een vorm van 
cluster analyse aan te pas die afwijkt van de gebruikelijke beschrijvingen van 
padafhankelijke cluster evolutie. Deze laatste worden over het algemeen 
gekenmerkt door sterke analytische discontinuïteiten in hun verklaringen voor het 
begin, de groei, en het einde van dynamische clusters, waarbij begin en einde vaak 
worden gezien als het product van historische willekeur, en de groei van clusters 
juist als het resultaat van deterministische en lineaire economische processen. In 
deze studie daarentegen, wordt de aanwezigheid van latente middelen en 
capaciteiten in oude centra van cultuurproductie benadrukt, en de rol die zij kunnen 
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spelen bij de internationale wederopkomst van zulke centra onder veranderde 
marktcondities. Ook wordt er aandacht geschonken aan de bewuste sturing van 
veranderingsprocessen in zulke clusters door lokale actoren die actief nieuwe 
mogelijkheden opzoeken en gebruik maken van grotere internationale 
structuurveranderingen in een culturele industrie.   
 
De meerschaligheid van de evolutie van het Nederlandse architectuurveld 
 
In Hoofdstuk Vier verschuift de blik naar de constructie en veranderlijkheid van de 
geografische grenzen van clusters in culturele industrieën, en naar de evolutie van 
de functionele verbindingen en verhoudingen tussen producenten op verschillende 
geografische schaalniveaus. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de 
architectuurindustrie, de tweede case study in dit proefschrift. In deze creatieve 
bedrijfstak vertoonde Amsterdam gedurende de twintigste eeuw (en vooral tegen 
het einde daarvan) een atypische zwakte in termen van werkgelegenheid. Verder 
vertoont Rotterdam hierin juist een atypische kracht en neemt het een 
internationaal toonaangevende positie in, vooral sinds de jaren tachtig toen Rem 
Koolhaas en zijn “Superdutch” collega’s wereldwijde roem begonnen te vergaren 
(Kloosterman, 2008). Daarnaast is de architectuurindustrie een van de sterkst 
gepolitiseerde culturele industrieën omdat het de publieke ruimte vormgeeft en zeer 
kapitaalintensieve productie betreft. Onder ander via de politiek speelt de 
verhouding tussen het nationale en lokale schaalniveau daarom een duidelijke rol 
in de architectuurindustrie.          
 Dit hoofdstuk richt zich op de wijze waarop specifieke geografische 
selectiemilieus, die bepaalde architectonische gebruiken en stijlen versterken en 
andere verzwakken, sinds de negentiende eeuw met elkaar interacteren op 
verschillende schaalniveaus, en zo de concurrentiekracht en het artistieke 
innovatievermogen van verschillende architectenclusters en –gemeenschappen in 
Nederland gevormd hebben. Eerst wordt de geschiedenis van de belangrijkste 
Nederlandse architectenverenigingen en opleidingsinstituten beschreven,  evenals 
die van het Nederlandse architectuurdiscours en –beleid. Dit vormt de achtergrond 
voor de analyse van de rol van lokale clusters in de evolutie van de Nederlandse 
architectuurindustrie. Als toevoeging aan de reeds in Hoofdstuk Twee 
gepresenteerde werkgelegenheidsgegevens, worden gegevens gepresenteerd uit een 
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database van honderden noemenswaardige Nederlandse architecten actief na 1800, 
waarvan de basis verstrekt is door de Stichting BONAS (Bibliografieën en 
Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen). Hierin staan 
gegevens over de bedrijfslocaties, onderlinge en institutionele banden, en 
educatieve achtergrond van Nederlands belangrijkste architecten in de afgelopen 
twee eeuwen. 
 Aan de hand van deze gegevens, en een systematische analyse van de 
architecten en organisaties die verbonden waren aan zeven toonaangevende 
architectuurstijlen in Nederland in de twintigste eeuw, worden de economische 
clusteranalyses uit voorgaande hoofdstukken in dit geval aangevuld met een 
analyse van de geografische dimensie van artistiek innovatievermogen. Al met al 
blijkt hieruit dat, weliswaar in de context van een groter nationaal architectuurveld, 
in de drie grootste Nederlandse steden afzonderlijke lokale 
architectuurgemeenschappen en –gebruiken zijn ontstaan die fungeren als 
selectiemilieus met specifieke eigenschappen. Lokale stilistische specialisaties 
(zoals decontextueel rationalisme in Rotterdam, en speelse samenhang in 
Amsterdam) en marktoriëntaties, zijn sinds de negentiende grotendeels 
gereproduceerd via lokale spin-off mechanismen, lokale marktcondities en 
architectonische inspiratiebronnen, en de invloed van lokale 
architectuurverenigingen.  
 Opvallend genoeg blijken deze verschillen tussen de steden juist in de loop 
der tijd versterkt te zijn door hun verbondenheid binnen één en hetzelfde nationale 
architectuurveld, onder andere doordat nationale polemieken omtrent 
conflicterende stijlen de Nederlandse architectengemeenschap regelmatig 
verdeelde in verschillende stadsgebonden ‘kampen.’ De vergelijking tussen de 
concentraties van werkgelegenheid in de architectuurindustrie en die van 
noemenswaardige architecten (waarin Amsterdam een prominentere rol inneemt) 
levert een andere interessante uitkomst op, namelijk dat de geografie van artistiek 
succes in culturele industrieën niet identiek hoeft te zijn aan die van economisch 
succes. Uit dit hoofdstuk komt dus een dynamisch beeld naar voren van een 
complexe, relationele en meerschalige evolutie van een creatieve bedrijfstak waarin 
niet alleen economische selectieprocessen van doorslaggevende invloed zijn. 
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Culturele toonaangevendheid van landen en internationale markten voor 
cultuurproducten 
 
In het laatste hoofdstuk voor de conclusie, Hoofdstuk Vijf, worden de culturele 
industrieverhoudingen op het internationale niveau onderzocht. Hierbij wordt 
gekeken naar de rol die landsgrenzen en nationale culturen spelen aan de vraagkant 
van culturele industrieën en de bij afbakening van markten voor cultuurproducten. 
Verder wordt onderzocht hoe wereldwijde hiërarchieën van culturele invloed de 
richting van culturele productenstromen tussen landen beïnvloeden, en daarmee 
ook de concurrentiekracht van cultuurproducenten in verschillende soorten landen, 
actief in verschillende soorten culturele industrieën. Startpunt voor dit hoofdstuk is 
een vraag die in Hoofdstuk Drie aan de orde is gekomen maar grotendeels 
onbeantwoord is gebleven, en die draait om de oorzaken van de grote variatie 
tussen verschillende historische tijdvlakken in de internationale concurrentiekracht 
(exportvermogen) van Nederlandse uitgevers. In Hoofdstuk Drie blijkt namelijk dat 
aan de aanbodkant van de het Nederlandse uitgeverswezen, de mate van expertise, 
dynamiek en internationale gerichtheid niet zoveel verschillenden tussen deze 
perioden. Vandaar dat in Hoofdstuk Vijf, in tegenstelling tot in de voorgaande 
hoofdstukken en de meeste economisch-geografische literatuur, de nadruk vooral 
ligt op de vraagkant in plaats van de aanbodkant, en ook op de culturele inhoud van 
cultuurproducten. 
 Wanneer gekeken wordt naar het soort producten en niches waarin 
Nederlandse uitgevers internationale markten hebben weten te veroveren, zowel in 
het verre verleden als in de twintigste eeuw (van bijbels tot 
natuurkundetijdschriften), dan valt de ‘geografische neutrale’ (of in ieder geval 
non-nationale) aard en relevantie van deze producten op. Iets dergelijks geldt ook 
voor het strakke rationalisme van de Rotterdamse architectuur. In contrast hiermee 
staat de literaire fictie, de dichtkunst en krantenpublicaties, die veel afhankelijker 
zijn van nationaal-culturele contexten en waarin Nederland, als klein land met een 
klein taalgebied, nooit een noemenswaardige impact op internationale markten 
heeft kunnen maken. De historische variatie in de internationale successen van het 
Nederlandse uitgeverswezen kan derhalve goed worden uitgelegd door structurele 
veranderingen aan de internationale vraagkant en het verschuivende belang van 
kosmopolitische versus nationaal-gebonden niches (de sterke opkomst van 
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nationale literaire culturen in Europa na 1750, en de wederopkomst in de twintigste 
eeuw van een sterk internationale wetenschappelijke gemeenschap met het Engels 
als de nieuwe lingua franca).   
 Hierop voortbouwend, wordt geconcludeerd dat Nederlandse 
cultuurproducenten voor hun internationale succes afhankelijk zijn van het 
kosmopolitisme van buitenlandse consumenten, en van transnationaal 
geaccepteerde talen of codes. In tegenstelling tot cultuurproducenten uit landen die 
historisch gezien hun cultuur en taal wijd hebben verspreid, kunnen Nederlandse 
cultuurproducenten er niet op rekenen dat veel consumenten buiten de 
landsgrenzen bekend zijn met (en waardering op kunnen brengen voor) specifiek 
Nederlandse codes. Hetzelfde geldt uiteraard voor cultuurproducenten uit vele 
andere landen die niet zo een centrale rol hebben gespeeld in de geschiedenis van 
de cultuurglobalisering als bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of 
Spanje.   
 De verstrengeling tussen landsculturen, consumentenverwachtingen, 
producteigenschappen, en het concurrentievermogen van cultuurproducenten en 
creatieve clusters, wordt in de rest van het hoofdstuk theoretisch uitgewerkt. 
Hierbij worden cultuurproducten en markttransacties daarin geconceptualiseerd als 
communicaties tussen producenten en consumenten, die veelal gebaseerd zijn op 
gedeelde culturele conventies. Op deze manier wordt een theoretisch raamwerk 
geboden waarin de culturele affiniteiten en kennis van consumenten, evenals de 
culturele inhoud van verschillende soorten cultuurproducten zoals films en liedjes, 
gekoppeld worden aan economisch-geografische analyses van culturele industrieën 
en creatieve clusters. 
 
Conclusies 
 
Al met al, wordt in dit proefschrift duidelijk dat stadsspecifieke organisatievormen, 
netwerken, gebruiken en concurrentievoordelen in culturele industrieën zeer 
tijdsbestendig zijn. Het is daarom onwaarschijnlijk dat algemene 
beleidsprogramma’s dergelijke lokale specialisaties op de korte-termijn kunnen 
creëren en zo de concurrentiekracht van lokale cultuurproducenten kunnen 
versterken. Hoewel aanhoudende lokale investeringen in gespecialiseerde 
onderwijsinstituten, netwerkversterking en publieke opdrachten voor 
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cultuurproducenten, op de lange-termijn wel effecten kunnen sorteren, zorgen deze 
niet automatisch voor artistiek innovatievermogen of een versterkt 
concurrentievermogen op internationale markten. Zulke eigenschappen komen 
namelijk tot stand in complexe interacties tussen lokale tradities en 
marktconditionering aan de ene kant, en de historische positie van een cluster in 
nationale en internationale culturele en industrie-specifieke structuren. Het 
concurrentievermogen van Nederlandse cultuurproducenten dient over het 
algemeen gezien te worden in termen van lange-termijn processen van culturele 
globalisering, de ongelijkheid tussen landen daarin, en het ongelijke belang van 
algemene culturele hiërarchieën binnen verschillende vormen van cultuurproductie.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




